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ATMENA "EKONOMIKA" AUTORIAMS
Leidinyje spausdinami originalūs, kitur neskelb- mas vienoje A4 formato popieriaus lapo pusėje
ti moksliniai straipsniai, kuriuose pristatomi 1,5 intervalo eilėtarpiu (nes to reikia redaguojant
ekonomikos mokslo teorinių ir metodologinių daromiems taisyrnams). Diskelyje tekstas turi būti
problemų originalūs aiškinimai ir sprendimai,
parengtas Word for Windows (pageidautina
gvildenama ir vertinama ūkio būklė ir raida, ūkio Word '97 arba Word'2000) teksto redaktoriumi, Tišakų ir grandžių plėtros bei atskirų įmonių konmes New Roman šriftu, iš viso ne daugiau kaip
kuravimo vidaus ir užsienio rinkose strategijos 40 000 ženklų, arba vieno autorinio lanko).
ir kt. tyrimų rezultatai, kurių originalumas ir
Nuorodos į šaltinius ir literatūrą tekste pamokslinė vertė gali būti pripažinti Rytų ir Viduteikiamos lenktiniuose skliaustuose, nurodant
rio Europos regione kaip įnašas į ekonomikos autoriaus pavardę ir leidimo metus, pavyzdžiui
mokslo lobyną, taip pat kuriuose nagrinėjamos (Kohonen, 2001; Tyugu, 1998). Šaltinių ir cipraktinės (šakinės, regioninės) ūkio problemos,
tuotos literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio
jų vertinimo ir sprendimo metodai, būdai ir gapabaigoje prieš santrauką abėcėlės tvarka pagal
limybės, pateikiama mokslinė jų interpretacija
APA bibliografinių nuorodų standartus. Pair vertinima~ kurie gali būti įdomūs ne vien moks- vyzdžiui, Lavingne, M. (1995). The Economics
lininkams, bet ir specialistams praktikams. Skel- of Transition: From Socialis! Economy to Marbiamos naujų knygų, atliktų mokslinių tyrimų ket Economy - London, Macmillan Press,
recenzijos, informacija apie konferencijas, 295 p.; Olsen, T. E., Osmundsen, P. (2003), Spilapžvalgas ir kita informacinė medžiaga ekono- lovers and International Competition for Investminio gyvenimo klausimais.
ments. Journal of International Econonzics, Vol.
Straipsnio pradžioje turi būti antraštė, auto- 59, issue 1, p. 211-238. Svarbu panaudoti literariaus (-ių) vardas ir pavardė, mokslinis vardas ir tūros iš ISI sąrašo ir referuojamų pripažintose
laipsnis, mokslo įstaigos pavadinimas, adresas tarptautinėse DB leidinių.
(įstaigos arba autoriaus namų) , telefono ir fakso
Mokslo darbai "Ekonomika" (socialiniai
numeris, elektroninio pašto adresas. Pagrindinė mokslai, steigėjas ir leidėjas Vilniaus universidalis turi būti parengta atsižvelgiant į mokslinių tetas) referuojami tarptautinėje duomenų bazė
je mss (International Bibliography of the Social
tekstų reikalavimus: iš pradžių (kursyvu) apibrė
žiami tyrimų tikslai, nusakoma, kas ir kaip tirta, Sciences), kuri įrašyta i tarptautinių duomenų
pagrindiniai rezultatai, jų naujumas; pagrindi- bazių, kuriose referuojamų leidinitl moksliniai
niai žodžiai (ne daugiau kaip penki); pagrindi- straipsniai gali būti pripažįstami tinkami vertinis tekstas; tyrimų rezultatų apibendrinimas, iš- nant mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų
vados, cituota literatūra. Pabaigoje pateikiama kvalifikaciją, sąrašą (Lietuvos mokslo tarybos
išsamios santraukos lietuvių ir anglų kalbomis 2005 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. VI-24).
(antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, ne trumStraipsniai recenzuojami dviejų recenzenttl.
Rankraščiai negrąžinami.
pesnis kaip 3000 spaudos ženklų tekstas).
Pateikiami du straipsnio teksto egzemplioriai
ir tekstas diskelyje (arba at siunčiama el. paštu:
Mokslo darbLĮ "Ekonomika"
leonas.simanauskas@ef.vu.lt). Tekstas spausdinaredak!oriLĮ kolegija
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GUIDELINES FOR AUTHORS
The journal "Ekonomika" presents original explanations and solutions to theoretical and methodological economic problems, research, focuses on the analysis and evaluation of the current state and development of economics, economic sectors and business firms' strategies in
local and foreign markets, which contribute to
the advancement of economic science in the Central and East European (CEE) region. Also, investigations of practical (sectoral) issues pertaining to the regional economy, the evaluation of
methods and solutions to economic problems
could be offered. The journal presents analysis
of economic management issues, their scholarly
interpretation and evaluation, which are of interest not only to academics but also to practitioners. Authors are also invited to submit book
reviews, critiques and other informative material for publication at the end of each issue.
The front page presents the title of the paper,
name of the author(s), academic degree and title, affliliation (including department), address,
telephone, fax, and email address. The body of
the paper must contain all the necessary parts of
a scientific paper -at the beginning research aims
with the research objective clearly highlighted,
research methods, new results of their solution,
up to 5 keywords, the research results along with
conclusions, and the list of references. The paper must be accompanied by a summary in Lithuanian or (and) English. The length of the summary should be no less than 3000 symbols.
Two hard copies of the paper and one copy
on disk must be submitted (or sent bye-mail:

leonas.sirnanauskas@ef.vu.lt). The text must be
printed on one side of A4 format paper using a
line spacing of 1.5 (to allow for ending remarks) .
The paper on disk must be prepared in Word for
Windows (preferably Word'97 or Word'2000),
in the Times New Roman font. It is strongly recommended for contributors not to exceed one
publisher's sheet (40,000 typographical units).
References to authors in the text should be
in the following style: (Kohonen, 2001; Tyugu,1998). The list of bibliographic references
must be presented in alphabetic order and the
format of references should follow the APA requirements. For example, Lavingne, M. (1995).
The Economics of Transition: From Socialist
Economy to Market Economy - London, Macmillan Press, 295 p.; Olsen, T.E., Osmund sen, P.
(2003), Spillovers and International competition for investments. Journal of International Economics, Vol. 59, issue 1, p. 211-238.
The journal Ekonomika (established and
published by Vilnius University) is abstracted
and indexed in the IBSS international database
(International Bibliography of the Social Sciences) and included in the list of Lithuanian serials, that meet the requirements for scientific
publications (Lithuanian Science Council, 19 December 2005, decision No. VI-39).
Papers are reviewed by at least two reviewers.
Rejected submissions will not be returned.
Editorial Board
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